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Vølven inviterer til 

Shamhain III 

På Spdtyn. 

Fjørsteweek -end i august 
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Oddraq af Træernes historie: 
”.…S konens lræenr er ældre end nogen af de væsner, der befolker Kontinen- 

ket i dag. Gennem tiden har de holdt øje med alle, som har besøgt skoren. 
Dybt i deres hukommelser ligger viden gemt om alle de ling, der har fun- ( 

det sted i konen. Del alfernes tilsynekomat i akanen kan de huoke og det 

alferne og var meget triste, da de amå aarle væaner 
formand fra skoven. Men med liden bænke træerne dog 
også al sælle pris på de hyé beboere i skoren, selvom de 

.— krmer mere end alferne gjorde. De sidste år har der været 
Kaain. meyel larm itakaren: Siderne har set megely der har un- 

drel dem, men hvordan skulle de kunne forstå mennesker, 
elsere og orker? De lager sig ja ikke ordenlig tidltil at tænke sig om. 
Måske er det fordi de mangler en 102? Sortiden holder lræerne vejret. 
Noget er ved at ske, de kan mærke det i undergnunden, en stærk kraft 

   

bevæger sig dernede, dybt nede. j 

Skovens beboere er delt op i 6 grupper, 4 menneskestammer, elbere ag 

( 

Praktiske Oplysninger 
Den 1-3. august afholder Vølven, Svendborg Live Rollespils Forening 
Liverollespillet Shamhain III i Gudbjergskoven på Sydfyn. Scenariet 
foregår i et keltisk inspireret univers. 

Vi spiller med et meget enkelt regelsæt, hvor vi lægger vægt på at 

rollespille os ud af de fleste situationer. Dette betyder dog ikke at du 

skal lade sit sværd bliver hjemme af den grund. Ganske vist har skoven 

beboere levet i relativ fred og fordragelighed i lang tid, men der er ved 
at ske noget… 

Er du interesseret i at deltage, så udfyld tilmeldingsseddelen og 
send den til: Maiken Nielsen, Slæbæk Skov 7, 5771 Stenstrup. 

Hvis du har spørgsmål er du også velkommen til at ringe til Mette 
Markert på tlf. 20 11 31 82. Eller kigge forbi vores hjemmeside: 
www.dsr.kvli.dk/-markert/, hvor der findes lidt mere info og nogle 
billeder fra sidste års Shamhain. 

Prisen for deltagelse er 60 kr. for alle tre dage (excl. mad). 

Tilmelding og betaling (Gironr. 1-655-6017, Vølven c/o Jens Hollesen, 
Strandvænget 11, 5700 Svendborg - husk at skrive dit navn på girokortei 
senest fredag den 11. juli 1997!) 

«eee 

( 
Tilmelding til Shamhain III, 1-3 august 1997: 

avn: 
Adresse: 

Postnr. og by: 

Alder: 

Erfaring med live: 

Hvad har du lyst til at spille? (skriv fx. 10 stikord, om den person, du gerne vil spille - eller 
din yndlingsarketype - så sætte vi dig ind et passende sted. Har du helt specielle ønsker så ring til Mette.



Bvad er Vølven? 

Vølven, Svendborg Live Rollespils Forening 

blev stiftet d. 13. juni 1996, vi er som sådan er relativ 

ny-startet forening, men har allerede et par Live 

rollespil på samvittigheden. 

Foreningens formål fremgår af navnet, men er 

mere formelt at arrangere Live Rollespil og introdu- 

cere nye spillere til genren. 

Med opsætningen af Shamhain III håber vi på 

at samle folk fra flere dele af landet til en god Rolle- 

spils oplevelse i Danmarks hjerte. 

VEL MØDT TIL LIVE ROLLESPIL! 

 


